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Bilaga 1 – En kortversion av
en strategi för hänvisningar till
standarder
Följande punkter kan tjäna som en enkel vägledning vid regelskrivning i
fråga om hänvisningar till standarder. För ett utförligare resonemang
hänvisas till avsnittet ”En strategi för hänvisningar till standarder” ovan.
Ska hänvisning göras?
 Standarden ska vara relevant för det som ska regleras om hänvisning
sker. Man bör kunna motivera vilket mervärde hänvisningen ger.
 En standard till vilken hänvisning sker bör helst ha samma målgrupp
som den regel i vilken hänvisningen görs.
 Hänvisning till standard i föreskrift ska inte göras om hänvisningen
innebär reglering utanför myndighetens föreskriftsbemyndigande.
 Hänvisning i allmänt råd ska inte göras om hänvisningen innebär reglering utanför myndighetens verksamhetsområde.
 Hänvisning till preliminära standarder


ska inte göras i föreskrift och



bör om möjligt undvikas även i allmänna råd.

 Hänvisningar till upphävda standarder bör undvikas.
 Hänvisningar bör inte ske till standarder som är skrivna på andra språk
än svenska eller engelska.
 Hänvisningar till standarder på andra språk än svenska bör om möjligt
undvikas i regler om målgruppen för reglerna kan förväntas vara ovan
vid att läsa tekniska texter på främmande språk.
 Hänvisningar till tekniska rapporter (TR) bör inte ske.
 Hänvisningar till tekniska specifikationer (TS) kan ske, men man bör
vara medveten om att specifikationen kommer att finnas endast under
en begränsad tid.
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Hur ska hänvisningen utformas?
 I föreskrifter bör i första hand exemplifierande hänvisningar väljas,
dvs. hänvisningar som inte gör standardens tillämpning obligatorisk. I
allmänna råd ska endast exemplifierande hänvisningar göras.
Exempel på exemplifierande hänvisningar:


kravet på X kan verifieras enligt standard Y,



lämplig utformning av X finns i standard Y,



exempel på hur X kan utformas finns i standard Y,



installationer för X kan provas enligt standard Y,



provningsmetoder för X finns i standard Y

 Exklusiva hänvisningar, dvs. hänvisningar som innebär att standarden
måste tillämpas, kan göras om exemplifierande hänvisningar inte bedöms lämpligt. Exklusiva hänvisningar får användas endast i föreskrifter och inte i allmänna råd.
Exempel på exklusiva hänvisningar:


X ska utformas enligt standard Y,



X ska uppfylla kraven i standard Y

 Hänvisningar i allmänna råd bör utformas så att standarden inte blir
bindande för någon part. Om behov av sådana hänvisningar finns bör
man överväga att införa dem i föreskriftsnivå i stället.
Exempel på formuleringar som bör undvikas i allmänna råd:
kravet på X är uppfyllt om standard Y följs, en anläggning X utförd
enligt standard Y uppfyller föreskriftens krav.
 Myndigheters vägledningar bör inte innehålla standardhänvisningar
som är handlingsstyrande i sig. De kan däremot innehålla hänvisningar av allmän upplysningskaraktär, t.ex. upplysningar om att det finns
standarder på ett visst område.
 I föreskrifter och i allmänna råd ska hänvisningar till standarder innehålla uppgift om standardens utgåva. Utgåvan anges oftast genom att
ett årtal ingår i standardens nummer, t.ex. ”SS 91 42 21:2006”.
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 I vägledningar behöver upplysande hänvisningar till standarder inte
innehålla uppgift om standardens utgåva.
 Det är tillräckligt att standardens nummerbeteckning anges i hänvisningar, t.ex. ”SS 91 42 21:2006”. Att därutöver även ange standardens
titel, dvs. ”SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått”, är möjligt men inte nödvändigt.
 Hänvisning kan begränsas till att avse viss del av en standard. Vilken
del som avses ska beskrivas tydligt genom att ange avsnittsnummer eller genom beskrivning i ord. Om det är fråga om en mycket begränsad
del av standarden kan man överväga att inarbeta det i regeltexten i
stället för att hänvisa till standarden.
Harmoniserade byggproduktstandarder
Harmoniserade byggproduktstandarder till byggproduktförordningen
(CPR) är tvingande att använda.
 Hänvisning till harmoniserade byggproduktstandarder i föreskrifter
och allmänna råd bör endast ske om nationella val av klasser och nivåer görs.
 Hänvisningar till harmoniserade byggproduktstandarder kan i övrigt
med fördel göras i vägledningar. Exempelvis för att förtydliga vilka
harmoniserade byggproduktstandarder som det finns kopplingar till i
myndighetens regler.
Övrigt att tänka på
 Om en hänvisning till en standard görs i en myndighetsregel är det
lämpligt att i så stor utsträckning som möjligt använda samma termer
och begrepp i själva regeln som används i standarden. Detta kan även
vara lämpligt då det finns en relevant standard inom det område som
regeln avser men någon hänvisning till standarden inte görs.
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